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กรมการปกครองขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ส�ำหรับ
อ�ำเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม และ
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ รวม 12 แห่ง ซึ่งเป็นนโยบายของกรมการ
ปกครอง ใน 10 Flagships to DOPA New Normal 2021 ที่
กรมการปกครองก�ำลังขับเคลื่อน 10 โครงการส�ำคัญของกรมการ
ปกครอง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to
DOPA New Normal 2021) โดยประกอบด้วย 3 ส่วนส�ำคัญ ได้แก่
การส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ การยกระดับงานบริการ และการ
สร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ต�ำบล และอ�ำเภอ ภายใต้แนวคิด
“หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ท�ำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมาก
ขึ้น” และ 10 โครงการส�ำคัญ ประกอบไปด้วย
1) โครงการจิตอาสาพระราชทาน 2) การขยายผลโครงการอันเนือ่ ง
มาจากพระราชด�ำริ 3) การปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
4) ศูนย์ด�ำรงธรรมอ�ำเภอ “อ�ำเภอด�ำรงธรรม” 5) สัญชาติและ
สถานะบุคคล 6) อ�ำเภอ..วิถีใหม่ 7) แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
(หมู่บ้านเข้มแข็ง) 8) อ�ำเภอคุณธรรม 9) อ�ำเภอมั่นคง สีขาว ปลอด
ยาเสพติด 10) อ�ำเภอมั่งคั่ง
โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ส�ำหรับอ�ำเภอที่
ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม และอ�ำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเทิดทูนสถาบันหลัก
ของชาติ ผ่ า นกิ จ กรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ความเป็ น อยู ่
ของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน รวมถึงการตระหนักถึงพระ
มหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย
และพระนามตัง้ เป็นชือ่ อ�ำเภอ โดยทัง้ 12 อ�ำเภอ จะด�ำเนินโครงการ
ในพระราชด�ำริและแนวทางตามพระราชกรณียกิจที่ส�ำคัญ เพื่อขับ
เคลื่อนโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ส�ำหรับอ�ำเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย
พระนาม และอ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 12 แห่ง ประกอบด้วย

อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นอ�ำเภอซึ่งได้รับการประกาศจัดตั้ง
เป็นอ�ำเภอกรณีพิเศษ โดยไม่ผ่านการเป็นกิ่งอ�ำเภอ มีการประกาศ
จัดตั้งขึ้นเมื่อ 5 ธันวาคม 2539 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ๙ เนื่องในโอกาสการจัดงาน
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยมีการตั้งชื่ออ�ำเภอว่า อ�ำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ ใน 5 จังหวัด ดังนี้
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยแยกพื้นที่
ต�ำบลช้างทอง ต�ำบลท่าช้าง ต�ำบลพระพุทธ ต�ำบลหนองงูเหลือม
และต�ำบลหนองยาง อ�ำเภอจักราช
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบ
ด้วยต�ำบลเชียรเขา ต�ำบลสวนหลวง ต�ำบลดอนตรอจาก อ�ำเภอ
เชียรใหญ่ และต�ำบลทางพูน จากอ�ำเภอร่อนพิบูลย์
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยรวมพืน้ ที่ 2 ต�ำบล เพือ่
ตั้งเป็นอ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ต�ำบลห้วยโก๋น (เดิมขึ้นกับ
อ�ำเภอทุ่งช้าง) และต�ำบลขุนน่าน (เดิมขึ้นกับอ�ำเภอบ่อเกลือ)
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแยกพื้นที่ต�ำบล
เจริญสุข ต�ำบลตาเป๊ก ต�ำบลอีสานเขต อ�ำเภอนางรอง และต�ำบล
ถาวร ต�ำบลยายแย้มวัฒนา อ�ำเภอละหานทราย ตั้งเป็นอ�ำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยพื้นที่อ�ำเภอเมือง
สระบุรี ต�ำบลเขาดินพัฒนา 7 หมู่บ้าน ต�ำบลบ้านแก้ง 8 หมู่บ้าน
ต�ำบลผึ้งรวง 5 หมู่บ้าน ต�ำบลพุแค 11 หมู่บ้าน ต�ำบลห้วยบง 10
หมู่บ้าน ต�ำบลหน้าพระลาน 12 หมู่บ้าน
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อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา
เป็นอ�ำเภอทีก่ ระทรวงมหาดไทยได้กำ� หนดให้เป็น “โครงการอ�ำเภอ
กัลยาณิวัฒนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รั ช กาลที่ ๙ เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” โดยมีวัตถุประสงค์
ให้อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นอ�ำเภอต้นแบบในการพัฒนาที่ยั่งยืน
อ�ำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการประกาศ
จัดตั้งขึ้นเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ต้องผ่านการเป็นกิ่งอ�ำเภอ เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวโรกาสที่มีพระชนมายุครบ 36 พรรษา ในปี พ.ศ. 2534 โดย
อ�ำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอ�ำเภอ ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธยของพระองค์
สามง่าม ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 จึงได้แยกพื้นที่ต�ำบลบ้านนา เป็นชื่ออ�ำเภอ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
ต�ำบลบึงบัว ต�ำบลวังโมกข์ และต�ำบลหนองหลุม จัดตั้งขึ้นเป็น
อ�ำเภอวชิรบารมี
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า
อยู่หัว ขณะทรงด�ำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสา
ธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร โดยพระราชทาน
ชื่อ วชิร ให้เป็นชื่อของอ�ำเภอ

อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยแยกตัวออกมาจาก
อ�ำเภอแม่จัน เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535 มีฐานะเป็นกิ่ง
อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี และได้รับการยกฐานะเป็นอ�ำเภอแม่ฟ้า
หลวง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539

อ�ำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอ�ำเภอ
เมืองพัทลุง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น
กิ่งอ�ำเภอชุมพล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 26
มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม
ปีเดียวกัน จนกระทั่งเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ปีเดียวกัน ได้เปลี่ยน
ชือ่ เป็นกิง่ อ�ำเภอศรีนครินทร์ โดยได้รบั พระราชทานพระบรมราชา
นุญาตเชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 จึงมีพระราชกฤษฎีกายก
ฐานะขึ้นเป็นอ�ำเภอศรีนครินทร์

อ�ำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมเป็นพื้นที่
รอยต่อระหว่างอ�ำเภอร่อนพิบูลย์ และอ�ำเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยแยกจากพื้นที่ต�ำบลบ้านควนมุด ต�ำบลบ้าน
ชะอวด อ�ำเภอชะอวด และต�ำบลควนหนองคว้า ต�ำบลทุ่งโพธิ์
ต�ำบลสามต�ำบล และต�ำบลนาหมอบุญ อ�ำเภอร่อนพิบูลย์ ทั้งนี้
พืน้ ทีด่ งั กล่าวเดิมเป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามกันดาร และห่างไกลจากอ�ำเภอ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีปญ
ั หาด้านความมัน่ คงและความสงบเรียบร้อย
จึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไขโดยเร่งด่วน ทั้ง
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน อาชีพ และการให้บริการประชาชน จึงขอจัด
ตัง้ พืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็นอ�ำเภอจุฬาภรณ์ (กรณีพเิ ศษ) พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ตราพระราชกฤษฎีกาตัง้ อ�ำเภอเมือ่ วันที่ 29 มกราคม 2537 และ
ได้ รั บ พระราชทานพระอนุ ญ าตให้ ใช้ พ ระนาม ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี เป็นชื่ออ�ำเภอ โดยเริ่มเปิดบริการแก่ประชาชนเมื่อวันที่ 7
มีนาคม 2537
อ�ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหาดไทยได้
ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นกิ่งอ�ำเภอ โดยแยกออกจาก
อ�ำเภอน�้ำพอง ประกอบด้วย 3 ต�ำบล ได้แก่ โคกสูง นาค�ำ และ
บ้านดง ตั้งเป็น “กิ่งอ�ำเภออุบลรัตน์” เมื่อ พ.ศ. 2517 โดยให้
มีชอื่ สอดคล้องกับชือ่ เขือ่ นอุบลรัตน์ ซึง่ ได้รบั พระราชทานนามตาม
พระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัลยา ต่อ
มาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2522 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะ
เป็น “อ�ำเภออุบลรัตน์” ปัจจุบันมี 6 ต�ำบล ได้รับการพัฒนา และ
มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ที่มา : http://www.dopa.go.th
https://th.wikipedia.org
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“เป็นสถาบันชัน
้ นาํ ในการพัฒนา
บุ ค ลากรด้ า นการบู ร ณาการงาน
ปกครองเชิงพื้นที่ เพื่อความมั่นคง
อย่างยั่งยืน”
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วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง

เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่
ผู้ที่จบการศึกษาอบรมในหลักสูตรปลัดอำ�เภอ รุ่นที่ 251 โดยมี
นายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำ�นักอธิการ วิทยาลัยการ
ปกครอง อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563

๕

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง
มอบหมายให้ นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ�
รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ฝึกอบรมหลักสูตรกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 18-19 และ 25/2564
โดยมีนายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำ�นักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง
อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

นายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง

พร้อมด้วยผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง และนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำ�เภอ
รุ่นที่ 251 ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการปกครอง อำ�เภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี

วิทยาลัยการปกครอง

๖

วิทยาลัยการปกครอง

๗

วิทยาลัยการปกครอง

๘
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2564
ขออำ�นาจคุณพระศรีรตั นไตรและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้
หลายจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความ
สุขความเจริญ สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุก
ประการ
ในเดือนมกราคม 2564 มีการฝึกอบรม
หลักสูตรกำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น ตามมติคณะรัฐมนตรี
ทั้งที่วิทยาลัยการปกครอง อำ�เภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี และที่ศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคต่าง ๆ
ในส่ ว นของการพั ฒ นา
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ประชาชนตามแนวทางศู น ย์
ราชการสะดวก (GECC)
“อำ�เภอ..วิถีใหม่” ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในโครงการสำ�คัญของกรมการ
ปกครอง ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยการกำ�หนด
มาตรฐานการพัฒนามาตรฐาน
การให้ บ ริ การประชาชนตาม
แนวทางศูนย์ราชการสะดวก มี
วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับงาน
บริการประชาชนของกรมการ
ปกครอง ให้มีมาตรฐานสากล
ในระดับประเทศ ตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน
ภายใต้แนวคิด “สะดวก รวดเร็ว
เข้าถึงง่าย” ซึ่งมีหลายสำ�นัก
ทะเบียนอำ�เภอที่ได้ขอรับรอง
มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
(GECC) ประจำ�ปี พ.ศ. 2563
เพื่ อ พั ฒ นามาตรฐานการให้
บริการประชาชนตามแนวทาง
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
“อำ�เภอ..วิถีใหม่”
การดำ�เนิ น โครงการใน
ครั้ ง นี้ ก รมการปกครองได้ มี
การติ ด ตามผลเป็ น ประจำ�
ทุ ก เดื อ น เพื่ อ ช่ ว ยกั น พั ฒ นา
ระบบการให้บริการประชาชน
รวมทั้ ง ช่ ว ยกั น แก้ ไ ขปั ญ หา
อุ ป สรรคต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ก าร
บริการประชาชนเป็นไปด้วย

ส่วนเนื้อหาจดหมายข่าว ”วิถีธัญบุรี”
ฉบับนี้ได้นำ�เสนอเรื่องเกี่ยวกับอำ�เภอที่ตั้งชื่อ
ตามพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม
และอำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนกิจกรรม
การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ วปค. แล้ว
พบกันฉบับหน้าครับ
นายบรรจบ จันทรัตน์
บรรณาธิการ

ความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึง
ง่าย และเพื่อพิจารณาคัดเลือก
สำ�นักทะเบียนเพือ่ เป็นกลุม่ เป้า
หมายในการพัฒนามาตรฐาน
การให้บ ริก ารประชาชนตาม
แนวทางทางศู น ย์ ร าชการ
สะดวก (GECC) “อำ�เภอ..วิถี
ใหม่” ต่อไป

พบ...

บรรณาธิการ

ศนู ยร์ าชการสะด

“อำำ เภอ..วถิ วก (GECC)
ีใหม่”

ทีม่ า : https://multi.dopa.go.th/
tspd/

การขับเคลื่อนโครงการสำ�คัญของกรมการปกครอง
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(10 Flagships to DOPA New Normal 2021)

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

